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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 01/02/22 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações! Sejam todos bem-

vindos, bem-vindas, a essas abençoadas sessões públicas do Centro 

Espírita Casa Grande do Caminho, onde procuramos manter acesa a 

chama do Bem, iniciada por nossos queridos irmãos, agora em Espírito, 

Dona Margherita Biasi Corsi e Sr. José Carlos Corsi. 

Este Centro Espírita é um abençoado oásis de energias espirituais 

emanadas pela equipe de Espíritos amigos que aqui trabalham há anos, 

trazendo proteção ao amparo material proporcionado por esta Casa 

bendita, que é o Lar Bom Repouso. 

Esta Tribuna procura trazer palavras iluminadoras extraídas da 

Doutrina Espírita, sempre com o intuito de clarear nossas mentes, 

ajudar a apontar um caminho, porque sabemos que a reforma íntima 

é tarefa das mais difíceis aqui no Planeta! 

Assim, por gratidão ao Sr. José Carlos, que nos oferece essa 

oportunidade de lhes passar uma boa palavra, em estando aqui, 

abriremos esta tribuna com as palavras dele, pronunciadas em 

14.01.2014, onde foram alterados apenas os dados sobre o aniversário 

da Casa. A mensagem termina com o agradecimento do Sr. José Carlos 

àqueles que chamamos de ‘assistidos’, razão desta Casa existir e, 

portanto, de estarmos aqui recebendo tanto em amor, em auxílio 

espiritual. Ouçamos com atenção. 

... 

“Boa noite, amigos e irmãos coidealistas Espíritas. 

“Jesus sempre conosco. 

“Primeiramente, peço permissão aos Espíritos Maiores e Protetores 

desta Casa de Caridade, e aos companheiros aqui presentes, para dar 

início aos nossos trabalhos desta noite. O primeiro deste novo ano de 

2014. 2022. 

“Saudamos a todos desejando um feliz ano novo, rico de muita paz, 

saúde e de oportunidades para exemplificar o dever e a caridade, 

honrando sem embargos a Seara Espírita e a nós próprios. 

“Ambas as Casas e mais a Rádio Síntese Web continuarão, neste ano, 

como sempre estiveram, à disposição de todos, para se servirem delas 

em seus ideais espíritas, naturalmente priorizando nobremente o 
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trabalho voluntário, doando sua contribuição sincera e de coração, 

como exercício salutar e competente no desenvolvimento espiritual de 

cada um.  

“Com sinceridade, sem dissimulação e subterfúgios, sobretudo, com 

humildade, respeito, postura e educação, muito bom ânimo e sempre 

com responsabilidade no cumprimento dos deveres. Estas são as 

condições básicas que, assim cremos, são necessárias ao bom 

andamento e ao equilíbrio do grupo e dos objetivos traçados. 

“Essas três oficinas de trabalho e, portanto, de aperfeiçoamento, estão 

à disposição de todos, pois sabemos que a seara é grande, mas são 

poucos os trabalhadores, havendo ainda muito o que fazer... 

“Iniciando esta nova jornada, em primeiro lugar, queremos expressar 

nossa gratidão e, ao mesmo tempo, queremos rogar a Jesus e aos 

Amigos Espirituais, para que continuem conosco nos amparando e 

perdoando nossas mazelas, bem como nossas defecções morais graves 

e sérias, das quais somos ainda portadores.  

“Humildemente, as reconhecemos como imperfeições impeditivas, que 

ainda permanecem cristalizadas e manifestas em nossos corações, 

obstaculizando, sobremaneira, à nossa ascensão, ainda mesmo que 

relativa, e assim, ameaçando o nosso futuro rico de incertezas. 

“Verdadeiramente, meus amigos, o aprendiz de Jesus, tarefeiro 

consciencioso e laborioso, já desacostumado da preguiça e do 

comodismo, do ócio comprometedor, naturalmente fez seu juízo, isto 

é, já se deu conta dos excessivos dias de recesso ocioso, 

espreguiçando-se na poltrona de César, na festança e comilança; 

sobretudo, deu-se conta do tempo perdido, que não volta jamais, na 

improdutividade irresponsável, bem distante dos deveres cristãos e 

espíritas amavelmente sugeridos pelo Mestre e incansavelmente 

repetidos pelos Guias e Protetores. 

“Meus Amigos, os tempos atuais correm céleres, urgem, como ventos 

em dia de fortes tempestades, porém, poucos de nós conseguimos 

perceber que já se passaram e foram consumidos longos dias deste 

novo ano.  

“Entretanto, nós, embora tardiamente, apressamo-nos a arregaçar as 

mangas e escancaramos as portas deste nosso abençoado recanto de 

paz e de orações, sobretudo, de alfabetização evangélica, 
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verdadeiramente, uma escola de almas, para todos os senhores e para 

nós mesmos. 

“E é com muito prazer e sincera gratidão de nossa parte, que os 

lembramos de que nossos valiosos e primorosos instrumentos de 

aperfeiçoamento e progresso espiritual - o LAR BOM REPOUSO e o 

CENTRO ESPÍRITA CASA GRANDE DO CAMINHO - completam neste 

ano de 2022 quarenta e oito anos de fundação, de inauguração, de 

construção arquitetônica e de construção espiritual. 

“Neste longo tempo, o Lar Bom Repouso nunca fechou suas portas, 

nunca cumpriu feriados oficiais, dias chamados santos - que de santos 

nada têm -, carnavais, aniversários da cidade e pontos facultativos, 

pois sempre manteve abertas suas portas, atendendo a todos que dele 

necessitavam. 

“À guisa de informação e curiosidade, já passaram por este Lar, de 

acordo com nosso Livro de Registros, mais de 30 mil almas. 

“Dentre elas, encontramos, surpresos, um número sem conta de almas 

com valores incomuns e maravilhosas, que anonimamente 

perambulavam alhures, sob o rigor da fome, da dor e do sofrimento 

que se somavam, ainda, à língua ferina dos maus e preconceituosos 

da sociedade. Aqui no Lar, foram aceitos e, devidamente internados, 

se transformaram de modestíssimos hóspedes a indispensáveis 

tarefeiros, que reconhecemos como legítimos benfeitores, sem os 

quais, podemos afirmar sem medo de errar, teria sido impossível levar 

adiante a missão da Casa.”  

... 

Na próxima 3ª. feira, continuarei com os valiosos conselhos deste 

Mestre, que foi o Sr. José Carlos Corsi, em nossas vidas. Fiquemos com 

essa joia que foi o texto lido, contendo preciosidades para nossa 

reflexão. 

Que este seja um ano de mudanças verdadeiras de propósito, para 

nossa iluminação diante de tantos conselhos que aqui recebemos. 

Como puderam ouvir, o Sr. José Carlos se sentia agradecido aos 

legítimos benfeitores desta Casa: os assistidos, os hóspedes de Jesus. 

E é com esse respeito que devemos enxergá-los e tratá-los. 

... 
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Na sequência, ouviremos o Dr. Homero, nosso irmão espírita dirigente 

desta Casa, a nos dar as boas-vindas.  

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


